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SEBORADIN PRZECIWŁUPIEŻOWE ampułki na łupież suchy i
tłusty 7 x 5,5 ml
 

Cena: 24,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 7 amp.a 5,5ml

Postać kuracja

Producent LARA EDYTA PAWLUŚKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSEBORADIN PRZECIWŁUPIEŻOWE ampułki na łupież suchy i tłusty 7 * 5,5mlWłosy i skóra głowy z łupieżem suchym lub
tłustym. Dla kobiet i mężczyzn.DziałanieZawiera dermosoft® decalact - kompleks pochodzenia naturalnego, który hamuje powstawanie
łupieżu, dzięki działaniu przeciwgrzybicznemu i przeciwbakteryjnemu.Ekstrakt z wierzby działa przeciw podrażnieniowo oraz zapobiega
przetłuszczaniu się włosów.Olejek z drzewa herbacianego posiada właściwości przeciwzapalne, hamuje rozwój mikroorganizmów.Kwas
salicylowy posiada właściwości złuszczające, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze.Ekstrakt z gruszki oraz ekstrakt z marakui,
bogate są w kwasy owocowe, chronią przed nadmiernym rogowaceniem okołomieszkowym.Ekstrakt z opuncji oraz miód zwiększają
stopień nawilżenia i tworzą na skórze ochronny film zapobiegający utracie wody.Miód jest polecany szczególnie do pielęgnacji włosów,
nadaje im blask i głęboko nawilża, poprawiając ich wygląd.Ekstrakt z kakao, bogaty we flawonoidy, poprawia mikrokrążenie oraz ma
właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu wzmacnia skórę głowy i włosy.Stosowanie ampułek eliminuje rozwój grzyba Pityrosporum
Ovale, który jest główną przyczyną powstawania łupieżu.Kuracja skutecznie usuwa widoczne oznaki łupieżu oraz zapobiega jego
nawrotom.Eliminuje swędzenie oraz łagodzi podrażnienia, przywraca prawidłową mikroflorę skóry głowy.Sposób użyciaZawartość 1
całej ampułki nanieść na skórę głowy, wmasować przez ok. 2 min. Nie spłukiwać! Masaż skóry głowy poprawi ukrwienie oraz wzmocni
wnikanie substancji aktywnych zawartych w preparacie. Zaleca się stosowanie codziennie rano lub wieczorem (niezależnie od
częstotliwości mycia włosów) na suche lub umyte i wysuszone ręcznikiem włosy. Preparat nie obciąża i nie skleja włosów. Widoczne
efekty stosowania kuracji już po 7 dniach. W celu uzyskania najlepszych, długotrwałych rezultatów zaleca się stosowanie kuracji w
ampułkach przez okres 1 miesiąca. Zaleca się stosowanie pełnej kuracji wraz z szampon Seboradin Przeciwłupieżowy.
Charakterystyczny zapach preparatu pochodzi z naturalnych, aktywnie działających ekstraktów roślinnych. Zapach ten ulatnia się po
wysuszeniu włosów.SkładEkstrakt z wierzby, Olejek z drzewa herbacianego, Kwas salicylowy, Ekstrakt z gruszki oraz ekstrakt z marakui,
Ekstrakt z opuncji oraz miód, Ekstrakt z kakao.
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